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STRESZCZENIE
Executive summary
Niniejszy dokument powstał w ramach projektu Erasmus+, który skupia organizacje z całej Europy w celu
wspierania rozwoju ekosystemu Open Badge [czyt. open badż], promując wykorzystanie Open Badge [określany
również w tekście jako „odznaka”] do uznawania uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Niniejszy
dokument koncentruje się na omówieniu wykorzystania Open Badge z punktu widzenia organizacji, które są
użytkownikami, konsumentami, odbiorcami końcowymi, instytucjami wydającymi i zatwierdzającymi je.
Dotyczy on wszystkich sektorów gospodarki, przedsiębiorstw i organizacji z sektora publicznego, prywatnego i
pozarządowego. W artykule wykorzystano informacje z wybranych studiów przypadków oraz informacje zebrane
głównie ze źródeł internetowych (blogi, artykuły, filmy wideo, czasopisma) dotyczące Open Badges. Wraz z
uzupełniającym dokumentem na temat Open Badges dla osób fizycznych służy on jako podstawa do opracowania
konkretnych wytycznych użytecznych zarówno dla osób indywidualnych, jak i organizacji w celu wdrożenia Open
Badges.
Celem dokumentu na temat Open Badges skierowanych do organizacji jest informowanie, prezentowanie i
inicjowanie wymiany opinii na temat palących kwestii związanych z Open Badges dla organizacji. Naszym celem
jest zapoznanie się z nową koncepcją i włączenie się w dyskusję na temat sposobów jej rozwoju. Niniejszy
dokument powstał w ramach projektu Open Badge Network (www.openbadgenetwork.com). Nasz projekt łączy
organizacje z całej Europy, aby wspierać rozwój ekosystemu Open Badges, promując wykorzystanie Open Badges
do uznawania uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Niniejszy dokument koncentruje się na dyskusji nad
tym, jak korzystać z Open Badges w organizacjach i jak organizacje mogą czerpać korzyści z ich stosowania.
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Bardzo często Open Badges w organizacjach są używane przez osoby indywidualne. Sprawa ta dotyka innego
ważnego tematu - plakietki otwarte dla osób indywidualnych1.
Niniejszy dokument będzie poświęcony różnym aplikacjom Open Badges dla organizacji. Nawet jeśli elementy
tego dokumentu mogą pokrywać się z problematyką Open Badges dla osób indywidualnych, dokument ten
analizuje kwestię Open Badges z perspektywy korzyści dla organizacji.

Do kogo skierowany jest ten dokument?
Artykuł adresowany jest do organizacji, które są zainteresowane stosowaniem Open Badges w swoim kontekście
zawodowym. Istnieje wiele rodzajów takich organizacji. Duża grupa z nich będzie pochodzić ze świata edukacji,
taką jak uniwersytety i instytucje szkoleniowe. Jednak korzyści wynikające z używania lub wydawania Open
Badges mogą również czerpać inne organizacje, na przykład: grupy społeczne, sieci organizacji, małe organizacje
starające się o aprobatę certyfikacji przez większe organizacje, koła zainteresowań, organizacje charytatywne,
samorządy lokalne i wiele innych. Dokument ten, wraz z drugim dokumentem dyskusyjnym opracowanym w
ramach projektu Open Badge Project (Dyskusyjny dokument w sprawie otwartych identyfikatorów dla osób
fizycznych) prowadzi do opracowania "Wytycznych dotyczących wdrażania otwartych identyfikatorów dla osób
fizycznych i organizacji".

Podsumowanie
Niniejsza praca jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób organizacje mogą wykorzystywać Open Badges
w różnych obszarach swojej działalności. Badanie dotyczyło szeregu tematów związanych z wdrażaniem i
stosowaniem identyfikatorów otwartych w organizacji i dla organizacji. W pierwszych rozdziałach autorzy
zamieszczają podstawowe informacje na temat Otwartych identyfikatorów, ich infrastruktury technologicznej.
W kolejnych rozdziałach autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób różne rodzaje organizacji

1

For more information on Open Badges for Individuals please visit:

http://www.openbadgenetwork.com/outputs/individuals-and-organisations/.
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mogą korzystać z identyfikatorów otwartych (uniwersytety, organizacje publiczne, sektor prywatny, trzeci
sektor).
Dokument ten m. in. podpowiada czytelnikowi, w jaki sposób korzystać z Open Badges System do tworzenia
nowych modeli biznesowych, rozwoju marki, zarządzania zasobami ludzkimi, potwierdzania kompetencji
pracowników oraz zwiększania potencjału innowacyjnego organizacji.

1. Wprowadzenie i kontekst
1.1 Czym jest Open Badge?
Open Badge jest graficznym przedstawieniem osiągnięć, umiejętności, jakości lub zainteresowania. Od harcerzy,
poprzez nauczanie nurkowania PADI, aż po ostatnio popularną grę geolokalizacyjną, odznaki zostały z
powodzeniem wykorzystane do wyznaczania celów, motywowania zachowań, prezentowania osiągnięć i
sukcesów w wielu innych kontekstach. Open Badge jest cyfrową formą "to zapis online dokonań, śledzący
społeczności interakcji odbiorcy, które wydały odznakę i wykonaną pracę. Identyfikatory cyfrowe mogą wspierać
środowiska edukacyjne poprzez motywowanie uczących się i sygnalizowanie osiągnięć zarówno w obrębie
poszczególnych społeczności, jak i instytucji. 2

1.2 Identyfikatory cyfrowe a Open Badge
Identyfikator cyfrowy to internetowe przedstawienie zdobytych umiejętności. Open Badge pozwalają na
sprawdzenie swoich umiejętności, zainteresowań i osiągnięć za pośrednictwem wiarygodnych organizacji oraz
dołączenie tych informacji do pliku z obrazem graficznym, dzięki czemu metadane mogą być łatwo kodowane w
celu uzyskania dostępu do nich i ich weryfikacji w przyszłości. Ponieważ system oparty jest na otwartym

2

http://www.badgealliance.org/why-badges/, 09.05.2016.
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standardzie, osoby indywidualne mogą łączyć wiele Open Badge pochodzących od różnych instytucji je
przyznajacych, aby opowiedzieć pełną historię swoich osiągnięć - zarówno online, jak i offline. Obie formy odznak
można wyświetlać w internecie wszędzie tam, gdzie chcą tego osoby indywidualne, i udostępniać je w celu
zatrudnienia, edukacji lub uczenia się przez całe życie. Open Badge jest bezpłatny i oparta na otwartym
standardzie. Każda organizacja może korzystać z Open Badge.3

1.3 Cel
Ogólnym celem niniejszego opracowania jest promowanie idei Open Badge wśród organizacji, niezależnie od
sposobu ich działania lub sektora, w którym mogą rozszerzać swoją działalność. Opracowanie to zostało
przygotowane w ramach jednego z zadań projektu Open Badge Network (OBN) "Open Badge dla osób i
organizacji", a jego końcowym produktem są "Wytyczne dotyczące wdrażania Otwartych odznak dla osób i
organizacji".

Metodologia osiągania celów tego zadania składa się z czterech etapów:
1.

Przygotowanie "Dokumentu do dyskusji na temat Open Badge dla osób fizycznych".

2.

Przygotowanie "Dokumentu do dyskusji dla organizacji Open Badge".

4.

Testowanie "Wskazówek dotyczące wdrażania Open Badge".

Pierwszy i drugi etap przebiegał równolegle i niezależnie od siebie. Rezultatem są dwa oddzielne dokumenty, w
których przedstawiono wstępną dyskusję na temat sposobów poprawy funkcjonowania ekosystemu Open
Badges w odniesieniu do potrzeb zarówno osób indywidualnych, jak i organizacji.

3

https://wiki.mozilla.org/Badges, 9.05.2016.
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W trzecim etapie partnerzy projektu OBN przeanalizowali wyniki konsultacji i wspólnie przygotowali wytyczne
dotyczące wdrożenia Open Badges dla osób i organizacji.
Czwarty etap polega na uzyskaniu akceptacji partnerów projektu dla pierwszej wersji wytycznych i przejściu do
fazy testów pilotażowych z wykorzystaniem techniki grupy fokusowej. Każdy partner przeprowadził w swoim
kraju wywiad z grupą fokusową w celu przygotowania zaleceń i propozycji, które udoskonalą wytyczne. Po tym
etapie partnerstwo OBN omówiło wszystkie proponowane ulepszenia i sfinalizowało wytyczne. Końcowy
produkt został umieszczony na stronie internetowej projektu, aby uzyskać informacje zwrotne od społeczności
Open Badges.

2. Open Badges z organizacyjnego punktu widzenia
2.1 W jaki sposób organizacje mogą korzystać z Open Badges?
Open Badge to otwarty standard techniczny stworzony przez Mozillę do opisywania umiejętności i osiągnięć,
którym towarzyszył znaczek graficzny. Open Badge służą wyznaczaniu celów, motywowaniu, rozpoznawaniu
umiejętności/kompetencji i prezentowaniu różnorodnych osiągnięć w różnych kontekstach. Open Badges to
cyfrowe zapisy, które umożliwiają śledzenie historii ich wydawania i w ten sposób dokumentowanie ścieżek
edukacyjnych. W związku z tym możliwe jest ustalenie, kto wystawił odznakę, jakie były osiągnięcia, za które
odbiorca otrzymał odznakę. Koncepcja Odznaki Otwartej przekształciła się w cyfrowy zapis sprawdzonych
umiejętności i kompetencji, łatwy do zaprezentowania w internecie, zawierający metadane opisujące osobę lub
instytucję bądź społeczność wydającą odznakę, kryteria, na podstawie których została ona wydana oraz dowody
spełnienia tych kryteriów. Taka forma zapisu danych pozwala użytkownikom na prezentowanie dowolnych
konfiguracji swoich umiejętności i kompetencji w ustrukturyzowanym formacie (rys. 1).
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Rys. 1 Dane wbudowane w Open Badge
Każda otwarta odznaka cyfrowa zawiera metadane, czyli "dane o danych". Open Badge w formie cyfrowej
zawiera metadane na temat osoby uczącej się, opis odznaki, opis odznaki, organizacja wydająca, data jej wydania,
kryteria uzyskania odznaki, adres internetowy, na którym znajdują się linki do "dowodów" i inne informacje, które
czynią ją kompatybilną z OBI. Metadane te obejmują zestaw standardów umożliwiających innym systemom
przetwarzanie i uznawanie identyfikatorów, umożliwiając im istnienie i użytkowanie poza platformą, na której
zostały zdobyte i wydane4.
Wartość odznaki nie wynika z tego, jak trudno jest ją wystawić, ale z rygoru tego, co trzeba zrobić, aby ją zdobyć,
a także z dowodów, na które wskazują. To jest wewnątrz metadanych znajdujących się w samej odznace5. Dlatego
możemy powiedzieć, że metadane są sercem otwartej plakietki. Podają one niezbędne informacje identyfikujące
wszystkie istotne fakty dotyczące odznaki.

2.2. W jaki sposób organizacje mogą być zaangażowane w ten proces?

4

Grant, Sheryl L. 2014. What Counts As Learning: Open Digital Badges for New Opportunities. Irvine, CA: Digital Media
and Learning Research Hub. (01.06.2016).
5
Doug Belshaw Blog: http://dougbelshaw.com/blog/2013/05/08/answering-your-questions-about-open-badges/
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Wszystkie typy organizacji mogą wykorzystywać Open Badges na wielu poziomach i odgrywać różne role w
procesie korzystania z Open Badges. Ogólnie rzecz biorąc, organizacje mogą działać w tym procesie jako: (1)
Wydawca, (2) Posiadacz, (3) Wystawca lub (4) Konsument.

(1) Wydawanie Open Badges
Korzystając z otwartej infrastruktury OBI (Open Badge Infrastructure) Mozilli, każda instytucja, firma lub
społeczność może wydawać swoim pracownikom lub członkom odznaki na podstawie dowodów tego, co potrafią
zrobić lub czego się nauczyli. Po kliknięciu myszką każdy identyfikator prowadzi do podstawowych danych
przedstawiających informacje o wydawcy, dacie emisji i kryteriach, na podstawie których został przyznany.
Ponadto może zawierać dane opisujące wszystkie rodzaje osiągnięć, umiejętności i kompetencji - od
podstawowych do bardzo złożonych. Na przykład, odznaki mogą być przyznawane za osiągnięcia tradycyjne, takie
jak ukończenie kursu, np. opanowanie danego języka programowania lub mniejszych osiągnięć, takich jak
pozostawienie pomocnych komentarzy w środowisku online. Open Badges mogą być wydawane w celu uznania
tak zwanych umiejętności XXI wieku, takich jak krytyczne myślenie, kreatywność i umiejętność czytania i pisania
o innowacjach lub umiejętności potrzebnych do kompleksowego rozwiązywania problemów lub realizacji
projektów. Dlatego też wydawanie odznak zawsze wiąże się z precyzyjnym określeniem kryteriów.

(2) Jak uzyskać Open Badges
Open Badge można zdobyć, jeśli użytkownik (organizacja lub osoba fizyczna w organizacji) przedstawi dowód
swoich umiejętności lub osiągnięć. Dowody te mogą stanowić pozytywne wyniki testów lub bardziej złożoną
ocenę opartą na obserwacjach, jak w przypadku praktyk zawodowych lub metod stosowanych w ośrodkach
oceny. Dokumentacja osiągnięć i umiejętności może być wielowymiarowa. W ramach jednego programu
nauczania uczeń może zasłużyć na kilka odznak po wykonaniu różnych zadań prowadzących do zdobycia
określonej kompetencji. Open Badges za częściowe osiągnięcia mogą stanowić dodatkową zachętę dla uczniów
do kontynuowania nauki lub pracy. Odznaki mogą być również wydawane za specjalistyczną wiedzę fachową
zdobytą w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. W wywiadzie dla magazynu "Inside Learning
8

Technologies and Skills" Doug Belshaw6, czołowy ekspert umiejętności cyfrowych w Fundacji Mozilli, zauważył,
że wartość Open Badges zależałaby od ścisłości kryteriów ustalonych w celu ich uzyskania oraz tego, jak godne
zaufania, istotne i użyteczne są dla innych.

3) Wystawianie Open Badges
Open Badges mogą być wyświetlane w dowolnym miejscu w Internecie w środowisku umożliwiajacym ich
prezentację. W związku z tym, w zależności od projektu aplikacji może istnieć możliwość wyświetlania Odznaki
Otwartej na zewnętrznych stronach internetowych, blogach, portalach społecznościowych takich jak LinkedIn i
Facebook. Ponadto strony internetowe wyświetlające Open Badges sprawdzają ich poprawność, zapewniając, że
należą one do konkretnego użytkownika i metadane w nich zawarte są nadal ważne.
Podając przykład Totara7 lub Moodle, oba popularne Systemy Zarządzania Nauką, wzbogacone o komponent
obsługujący Open Badges, można łatwo zarządzać procesem wyświetlania identyfikatorów. Po otrzymaniu
powiadomienia o otrzymaniu odznaki i zaakceptowaniu go przez ucznia, odznaka pojawia się w zakładce "Moje
odznaki" na profilu ucznia. Następnie uczący się może zdecydować, czy podzielić się takimi informacjami z innymi
użytkownikami, przesuwając je w inne miejsce w sieci, np. we własnym e-Portfolio, aby przedstawić istotne i
zweryfikowane informacje potencjalnym pracodawcom.
Uczniowie mogą więc zbierać w formie cyfrowej wszystkie swoje osiągnięcia zdobyte w dowolnym środowisku
podczas nauki (kształcenie planowane) lub pracy (uczenie się incydentalne) i włączać je do swojego wirtualnego
CV lub wyświetlania w profilach mediów społecznościowych. Posiadacze Open Badge mogą samodzielnie
kontrolować, gdzie można wyświetlać ich dowody. Decyzja o tym, na jakiej platformie udostępniać Open Badges
należy do ich posiadacza.

6

Belshaw D. (2014), Earning… issuing… displaying…, [in:] Inside Learning Technologies and Skills, wyd. 48, London,
http://viewer.zmags.com/publication/658352e7# /658352e7/36, 07.07.2016.
77
http://totaralms.com/about-totara
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4) Konsumenci Open Badges
Konsumenci Open Badges, którzy zazwyczaj są organizacjami zainteresowanymi znalezieniem talentów lub
nawiązaniem kontaktu z profesjonalistami lub specjalistami o określonym profilu zawodowym, mogą korzystać z
Open Badges w celu łączenia się z posiadaczami, np. pracodawcami, rekruterami, dostawcami, wystawcami,
szkoleniowcami i dostawcami innych form edukacji, mogą łączyć się z osobami posiadaczami Open Badges
najbardziej odpowiadającymi ich wymaganiom. Jest to bardzo ważny aspekt wykorzystania Open Badges dla
organizacji, ponieważ otwiera on nowe możliwości znajdowania i rekrutacji odpowiednich pracowników lub
potencjalnych partnerów biznesowych.

2.3 Aspekty technologiczne odznak

Istnieją dwie koncepcje krytyczne dla technologii odznak cyfrowych. Po pierwsze, technologia umożliwiająca
udostępnianie odznak w dowolnym miejscu w sieci jest oprogramowaniem otwartym, co gwarantuje, że żadna
organizacja nie jest "właścicielem" kodu. Mozilla, twórcy przeglądarki Firefox, jest odpowiedzialna za budowę
Open Badges Infrastructure (OBI), standardowej specyfikacji technicznej dla odznak, która umożliwia każdemu
stworzenie Open Badges i narzędzi w sieci. Oznacza to, że odznaki muszą zawierać kod kompatybilny lub zgodny
ze specyfikacjami technicznymi OBI, jeżeli mają być wystawiane poza zastrzeżoną lub zamkniętą platformą
organizacji. Odznaka jest cyfrowa ze względu na to, że jest dostępny w Internecie, ale jest otwarta lub
interoperacyjna wtedy gdy zawiera standardowe bity informacji zgodne ze specyfikacjami technicznymi OBI.8
Centralnym miejscem OBI jest cyfrowe repozytorium nazwane Badge Backpack (plecak). Mozilla zapewnia
hosting repozytorium plecaka na swoich serwerach. Każdy posiadacz odznaki posiada osobisty plecak, który
przechowuje wszystkie zdobyte Open Badges i daje możliwość zarządzania nimi, np. organizowania odznak w
kolekcje. Wszystkie odznaki znajdujące się w plecaku mogą być grupowane i udostępniane publicznie przez

8

http://dmlhub.net/wp-content/uploads/files/WhatCountsAsLearning_Grant.pdf (01.06.2016).
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posiadacza. Komunikacja z plecakiem jest możliwa dzięki interfejsowi programowania aplikacji (API)
opracowanemu przez Mozillę w JavaScript.
Do przechowywania i przesyłania danych API wykorzystuje JSON (JavaScript Object Notation), co usprawnia
obsługę danych tekstowych, a ponadto jest niezależne od konkretnego języka programowania. Dostęp do danych
w formacie JSON jest również bardziej naturalny niż dostęp do tych samych danych w bardzo popularnym
formacie XML, ponieważ JSON jest podzbiorem składni JavaScript. Ponadto w praktyce XML zajmuje znacznie
więcej miejsca niż podobny obiekt przesyłany przez JSON. Jest to ważne, ponieważ ilość danych jest szczególnie
ważna w związku z rozwojem urządzeń mobilnych (zwłaszcza smartfonów).

Pojedyncza Odznaka Otwarta składa się z trzech warstw informacji:
-

interaktywny obraz graficzny;

-

metadane nadające się do odczytu maszynowego, które zostały zapisane lub "upieczone" w
identyfikatorze;

-

strona zawierająca kryteria, dowody odpowiadające kryteriom zdobycia odznaki i odpowiednie
informacje. Ta ostatnia warstwa informacyjna, nazywana czasami "stroną kryteriów".

Rysunek 2 przedstawia schematyczną architekturę obejmującą niezależne systemy Open Badges wydające
identyfikatory, węzeł użytkownika oraz witryny wyświetlaczy, w których użytkownicy mogą udostępniać swoje
Open Badges.
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Rys. 2 Infrastruktura Open Badges.
Źródło: https://wiki.mozilla.org/Badges/infrastructure-tech-docs

Istnieje szereg innowacyjnych platform internetowych wspierających techniczną stronę wydawania i
wyświetlania Open Badges, takich jak Youtopia, Makewaves, OpenBadgeFactory, Open Badge Academy,
BadgeKit, BadgeCulture, P2PU Badges, WP Badger, Bestr i inne. Środowisko Open Badges rośnie i powiększa się
z roku na rok, a także środowisko technologiczne dla Open Badges daje użytkownikom większą różnorodność i
możliwości walidacji osiągnięć edukacyjnych i zawodowych.
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2.4 Wartość w "ekosystemie" otwartych identyfikatorów
Dla projektantów systemów Open Badge pracujących we współczesnych środowiskach edukacyjnych istnieją
pozytywne oznaki, że pojawia się "ekosystem" dla odznak. Setki organizacji, w tym miast, uniwersytetów,
okręgów szkolnych i organizacji zawodowych zobowiązały się do wydawania lub przyjmowania odznak9. Do 2014
r. ponad 1000 instytucji wydawało ponad 100 000 odznak, a setki nowych organizacji co miesiąc wprowadzały
nowe modele systemów odznak (Mozilla, dane z końca 2014 r.). W związku z tym pojawiającym się
zainteresowaniem i inwestycjami w odznaki, pytanie brzmi:
Dlaczego wszystkie te instytucje decydują się na korzystanie z Open Badges, jeszcze zanim pomysł Open Badges
stanie się pomysłem głównego nurtu?
Odpowiedź na to pytanie wiąże się z wartością ekosystemu Open Badges, przy czym do oceny uczenia się i
rozpoznawania różnego rodzaju uczenia się i osiągnięć można wykorzystać znormalizowany, a jednocześnie
elastyczny sposób otwierania Open Badges. Co ważniejsze, Open Badges łączy wiele sfer uczenia się w całym
procesie uczenia się przez całe życie i sprawia, że ścieżki uczenia się stają się widoczne dla innych, otwierając
nowe możliwości dla większej liczby osób niż obecne systemy certyfikacji.10
Innowacyjność nie wynika jednak po prostu z budowania systemów odznak. Jeśli szkoły zaczną wydawać odznaki,
które mogą być wyświetlane w internecie, na telefonach komórkowych, platformach społecznościowych,
blogach osobistych czy stronach internetowych, ale nie wprowadzą żadnych zmian w podstawowych systemach
oceny i uczenia się zaprojektowanych na XX wiek, nie będą w stanie sprawić, by te nowe systemy były istotne dla
uczących się w XXI wieku. Ekosystem odznak jest nowym sposobem rozpoznawania ścieżek uczenia się za pomocą
mikro-certyfikatów, ale najważniejsze możliwości istnieją w zakresie uczenia się i oceny, które są istotne dla
dzisiejszych uczących się i pracowników. Nie dziwi więc fakt, że innowacyjne podejścia mają miejsce wśród
instytucji, które historycznie nigdy nie wydawały certyfikatow, zwłaszcza Open Badges, które mają wartość

9

Clinton Global Initiative and the 2 Million Better Futures Initiative: www.2MBetterFutures.org (10.06.2016).
What Counts As Learning: Open Digital Badges For New Opportunities, https://www.hastac.org/news/new-ebookexamines-digital-credentials-what-counts-learning-open-digital-badges-new (10.06,2016).
10
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wykraczającą poza ich programy. Muzea, biblioteki, stowarzyszenia zawodowe, organizacje młodzieżowe i
programy pozaszkolne to tylko garstka podmiotów, które dostrzegają potencjał, by znaczki miały wpływ na ich
uczniów. Organizacje te reprezentują szeroką gamę treści edukacyjnych, metod pedagogicznych i sposobów
oceniania11. W ekosystemie Open Badge każdy z uczestników (wydawca, posiadacz, wystawca, konsument) staje
się czynnikiem zapewniającym jakość i wartość całego systemu.

3. Open Badges dla sektora publicznego
Sektor publiczny jest częścią gospodarki, która zajmuje się świadczeniem różnych usług rządowych. Jest to
również nazwa ogólna dla grup podmiotów państwowych: rządu centralnego, samorządu terytorialnego, takich
usług jak wojsko, policja, infrastruktura publiczna, opieka zdrowotna, edukacja publiczna, opieka społeczna itp.
Sektor publiczny może świadczyć usługi, z których nie można wykluczyć osoby niebędącej płatnikiem (takie jak
oświetlenie uliczne), usługi, które przynoszą korzyści całemu społeczeństwu, a nie tylko osobie korzystającej z
usługi.12
Organizacja sektora publicznego (właścicielstwo publiczne) może przybierać różne formy, w tym:
-

Administracja bezpośrednia finansowana z podatków; organizacja dostarczająca nie ma na ogół
szczególnego wymogu bycia instytucja o charakterze komercyjnym, a decyzje dotyczące produkcji są
podejmowane przez rząd.

-

Przedsiębiorstwa publiczne (w niektórych kontekstach, zwłaszcza produkcyjne, "przedsiębiorstwa
państwowe"); które różnią się od administracji bezpośredniej tym, że mają większe swobody handlowe
i oczekuje się od nich, że będą działać według kryteriów komercyjnych, a decyzje produkcyjne nie są na
ogół podejmowane przez rząd (chociaż cele mogą być dla nich ustalane przez rząd).

-

Outsourcing częściowy (o skali, którą wiele firm zajmuje się np. w zakresie usług IT) jest uważany za model
sektora publicznego.

11

What Counts As Learning: Open Digital Badges For New Opportunities, https://www.hastac.org/news/new-ebookexamines-digital-credentials-what-counts-learning-open-digital-badges-new (10.06,2016).
12
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_sector, (23.06.2016)
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Organizacje sektora publicznego mogą używać odznak na bardzo dużą skalę. Najwyraźniej najbardziej
oczywistym sposobem wykorzystania Open Badge (OB) w sektorze publicznym jest wykorzystanie ich w procesie
walidacji i certyfikacji kompetencji zawodowych w gospodarce. Jednak wdrożenie OB w sektorze publicznym ze
względu na kwestie formalne będzie znacznie trudniejsze niż w sektorze prywatnym. Innym sposobem
wykorzystania Open Badge w sektorze publicznym jest uznawanie wcześniejszej nauki na uczelniach publicznych.
Więcej na ten temat można przeczytać w rozdziale 5 niniejszego dokumentu.

3.1 Open Badges i krajowy system kwalifikacji /umiejętności zawodowych
Krajowe systemy kwalifikacji generalnie wykorzystują dwa główne instrumenty integrujące kwalifikację: Krajowe
Ramy Kwalifikacji oraz Krajowy Rejestr Kwalifikacji. Odwołując się do Europejskich Ram Kwalifikacji (ośmiu
poziomów) do Krajowych Ram Kwalifikacji, ułatwia międzynarodowe porównywanie i uznawanie certyfikatów i
dyplomów.

•

1) kwalifikacje w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego;

•

2) kwalifikacje uregulowane poza systemem szkolnictwa wyższego i pozaszkolnym;

•

3) kwalifikacje, które nie są regulowane.

Open Badge mogą być wydawane w każdej z powyższych kategorii. W kategoriach 1 i 2 Open Badge będą pełnić
rolę "uzupełnienia" do świadectwa i dyplomu, ale największą rolę maja do odegrania w trzeciej kategorii,
obejmującej rynek kwalifikacji, gdzie reprezentują one kompetencje pozaformalne i kompetencje nabyte w
kontekście nieformalnego uczenia się.

3.2 Open Badge wspierające publiczną pomoc społeczną
Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych
15

Technologia i infrastruktura Open Badge może odegrać ważną rolę w rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych ma na celu
przygotowanie osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy i zatrudnienia. W ramach rehabilitacji zawodowej
podjęto szereg działań mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym w powrocie na rynek pracy. Wśród
osób niepełnosprawnych jest wielu wysoko wykwalifikowanych pracowników, ambitnych, sumiennych i ciężko
pracujących. Dla wielu z nich uczestnictwo w typowych zajęciach edukacyjnych jest trudne lub niemożliwe.
Problemem, z którym często spotykają się osoby niepełnosprawne, jest znalezienie odpowiedniej pracy. Nie
każdy jest w stanie sobie z tym poradzić samodzielnie. Tak więc dla wielu osób niepełnosprawnych możliwość
tworzenia miejsc pracy stanowią zakłady pracy chronionej i zakłady pracy zawodowej. Z pomocą państwa dla
zakładów pracy chronionej, najbardziej aktywne związki zawodowe z niepełnosprawnością pracują w tych
miejscach. Celem prowadzenia działalności zawodowej jest zawodowa i społeczna rehabilitacja osób
niepełnosprawnych w pracownikach zdolnych do pracy. Są to podmioty tworzone głównie przez samorząd
lokalny. Warsztaty i placówki pracy zawodowej w ukrytych pomieszczeniach to miejsca, gdzie z powodzeniem
można stworzyć system Open Badge w służbie integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
Najważniejszym jednak efektem będzie wzrost poczucia własnej wartości osoby niepełnosprawnej, zwiększenie
motywacji do pracy i życia opartego na własnych siłach.

3.3 Umiejętności zawodowe i społeczne więźniów
W każdej gospodarce wolnorynkowej dotkniętej problemem bezrobocia trudno jest zapewnić więźniom
pożyteczną pracę, która będzie co najmniej minimalnie opłacalna. Ekonomicznie nieefektywna lub bardzo niska
rentowność pracy osłabia morale i poczucie pracy jako czynnika rehabilitacji społecznej i zawodowej skazanych.
Wśród byłych skazanych jest wysokie bezrobocie, mimo że pracownicy więzienia starają się szukać partnerów w
firmach i zachęcają skazanych do organizowania się w zakładach karnych. Raport o sytuacji w systemie
więziennictwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wskazywał kierunki działań mających na celu
przeciwdziałanie bezrobociu wśród byłych więźniów. Następujące działania, które Open Badge system może
potencjalnie wspierać:
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•

1) uznanie zaangażowania i doświadczenia zdobytego w miejscu pracy w zakładzie karnym

•

2) zarządzanie umiejętnościami w zakładzie karnym i pomoc w tworzeniu ścieżek umiejętności więźniów

•

3) organizowanie zatrudnienia osób skazanych na podstawie umów z osobami trzecimi, przy pomocy Open
Badge pokazujących umiejętności i zdolności więźniów,

•

4) programy motywacyjne dla więźniów.

Kluczową rolę mogłyby odegrać otwarte odznaki w resocjalizacji zawodowej i społecznej więźniów, ponieważ
dają one nie tylko motywację do pracy w warunkach względnej izolacji, ale także dlatego, że po odbyciu kary
potwierdzenie kompetencji w postaci Otwartych Odznaki zachowuje swój uniwersalny i wiarygodny charakter,
co może ułatwić znalezienie pracy i powrót do społeczeństwa.

4. Open Badges dla przedsiębiorstw prywatnych
Organizacje mające na celu generowanie zysków gospodarczych stanowią największą grupę wszystkich
organizacji (roczne statystyki przedsiębiorstw dotyczące specjalnych agregatów działalności, 2014, Eurostat).
Zainteresowanie takimi podmiotami Open Badge może mieć decydujące znaczenie dla tego systemu uznawania
osiągnięć edukacyjnych. Dla firm komercyjnych najważniejszym aspektem będzie użyteczność Open Badge i to,
w jaki sposób ich użycie może przynieść korzyści ekonomiczne lub zwiększyć kapitał intelektualny firmy.
Open Badge mogą być używane przez firmy w następujących obszarach działalności:
•

zasoby ludzkie / rekrutacja, rozwój

•

rozwój marki/ reputacja

•

budowanie sieci współpracy

•

ustalanie standardów najlepszych praktyk i innowacji (organizacje wykorzystujące odznaki do ugruntowania
pozycji lidera/innowatora w nieakredytowanych przestrzeniach)

•

tworzenie nowych modeli biznesowych.

Poniżej przedstawiono przykłady wykorzystania identyfikatorów otwartych w tych obszarach.
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4.1 Rozwój i rekrutacja zasobów ludzkich
Zasoby ludzkie to zasoby, które znajdują się w wiedzy, umiejętnościach i motywacji ludzi. Wśród czterech
czynników produkcji zasoby ludzkie są najmniej mobilne, ale (w odpowiednich warunkach) z wiekiem i
doświadczeniem nabierają wartości, czego nie są w stanie zrobić żadne inne zasoby. Dlatego też uważa się je za
najrzadszy i najważniejszy surowiec produkcyjny, który stanowi największą i najdłużej trwałą korzyść dla
organizacji.13
W obszarze zarządzania personelem lub rekrutacji można wykorzystać Open Badge, które mogą być używane w:
- Systemie motywacji - odznaki mogą być przyznawane m. in. za udział w projektach realizowanych w
innowacjach firmy, zaangażowanie w promocję biznesu, szczególny wkład w rozwój kontaktów z klientami, udaną
sprzedaż, sukcesy w zarządzaniu, budowanie zespołu itp. Zbiór odznak może pozytywnie motywować
pracowników, a kolekcja Open Badge może być powodem do budowania dumy i poczucia własnej wartości,
podnosząc tym samym dobrą reputację ich posiadaczy. Nie bez znaczenia jest potencjalny wpływ Open Badge na
budowanie dobrej atmosfery i zdrowej konkurencji oraz zmniejszenie poczucia wypalenia się zawodowego. Dla
wspólnej korzyści zwiększy się efektywność pracy, a budowanie przejrzystości osiągnięć nagradzanych Open
Badge lepiej ilustruje różnice pomiedzy pracownikami i ścieżki ich rozwoju. Podobnie jak w grach fabularnymi
motywacja wyplywa z przezwyciezenia trudnosci, sprawdzenia sie w sytuacji lidera lub czlonka zespolu.
- System oceny pracowników, awansów i wynagrodzeń - odznaki mogą być wykorzystywane do planowania
ścieżek kariery i awansu w firmie, w połączeniu z etapami awansu zawodowego, prowizje i wynagrodzenia;
- Wewnętrzny system szkoleń - odznaki do analizy umiejętności pozwalają pracownikom na wykrycie "luk w
umiejętnościach" i przygotowanie szkoleń wewnętrznych dedykowanych konkretnym potrzebom pracowników
w związku z ich obowiązkami i funkcjami pełnionymi w firmie;

13

http://www.businessdictionary.com/definition/human-resource.html (20.07.2016).
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- System zarządzania wiedzą i kompetencjami - zachęcenie pracowników do umieszczania Open Badge na
wewnętrznych profilach korporacyjnych (intranet) pozwoli zidentyfikować pulę wiedzy i kompetencji w firmie.
Informacje o kompetencjach pracowników pozyskanych w firmie i poza nią pozwolą na optymalizację podziału
projektów, zadań i ról zawodowych oraz tworzenie zespołów o zróżnicowanych, ale uzupełniających się
kompetencjach
- Proces rekrutacji - Open Badge mogą być bardzo pomocne w procesie rekrutacji. Ułatwiają one kontakty między
pracodawcami i pracownikami ze względu na ich przejrzystość. Pokazują one również wszystkie aspekty życia
zawodowego i życiowego pracownika, tak aby dawały pełny obraz umiejętności i wszelkich innych osiągnięć
edukacyjnych danej osoby. Tradycyjne metody prezentacji osiągnięć edukacyjnych i zawodowych nie są tak
przyjazne dla użytkownika jak odznaki.

4.2 Rozwój marki
W marketingu, zarządzanie marką jest analizą i planowaniem postrzegania marki na rynku. Rozwijanie dobrych
relacji z rynkiem docelowym jest niezbędne dla zarządzania marką. Elementami materialnymi zarządzania marką
są: sam produkt, wygląd, cena, opakowanie itp. Elementy niematerialne to doświadczenie, jakie konsument miał
z marką, a także relacja, jaką z nią ma. Brand manager nadzorowałby wszystkie te rzeczy.14
W polityce rozwoju marki Open Badge mogą być wykorzystywane do:
1. - uzyskania uznania za osiagniecia pracowników - mogą istnieć odznaki dla szczególnie świadomych
pracowników (np. brytyjski znak "Investor in People"), zwiększające szanse organizacji na przyciągnięcie
i rekrutację osób o większych uprawnieniach niż konkurenci
2. - zyskać uznanie za wyniki gospodarcze - organizacje i przedsiębiorstwa otrzymują Open Badge za wyniki
w biznesie (np. znak "Polska Teraz"), który potwierdza ich pozycję na rynku i konkurencyjność,
3. - wyróżnienie za zasługi dla kultury, społeczeństwa, środowiska i bezpieczeństwa, np. odznakę "Zasługa
dla Ochrony Praw Człowieka" ustanowiono dekretem Prezydenta RP z dnia 2 listopada 2009 roku. Jako

14

http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2015/understanding-the-power-of-a-brand-name.html (22.07.2016).
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wyróżnienie można wymienić i przekazać obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obcokrajowcom,
obywatelom obcych państw, organizacji lub instytucji mających siedzibę na terytorium Polski lub za
granicą, za szczególne osiągnięcia w zakresie ochrony praw człowieka.
4. - zyskać uznanie za osiągnięcia w ciągu całego życia, np. Odznaka Honorowa Gryfa
Zachodniopomorskiego odpowiednich osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji
pozarządowych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
które wszystkie działania zawodowe, społeczne i publiczne lub realizujące zadania dla województwa
zachodniopomorskiego znacząco przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju
Pomorza Zachodniego.

4.3 Budowa sieci współpracy
Sieci łączące organizacje i przedsiębiorstwa przyczyniają się do zwiększenia możliwości wymiany wiedzy i
informacji, umożliwiają wzajemne uczenie się i są ważnym źródłem innowacji. Z jednej strony możemy mówić o
firmach wykorzystujących różne sieci w ramach współpracy z procesami produkcyjnymi, usługami lub handlem,
z drugiej - o lokalnych i regionalnych sieciach tworzonych przez organizacje i przedsiębiorstwa, wspieranych przez
instytucje publiczne dla wspólnego dobra.

W obu przypadkach połączenie w sieć z wzajemnym wydawaniem i uznawaniem Open Badge może ograniczyć
zjawisko rozdrobnienia i powielania już istniejących Open Badge. Open Badge dla sieci zwiększą przejrzystość
kompetencji występujących w obszarze współpracy, a pracownicy tych organizacji i firm będą mieli łatwiejszy
sposób na rozwijanie swoich umiejętności i ścieżek kariery oraz kształcenia zawodowego.
Instytucje partnerskie sieci mogą zdecydować się na stworzenie wspólnych Open Badge, niezwiązanych z
markami poszczególnych instytucji tworzących sieć, ale marki całej sieci. W rezultacie mobilność zawodowa i
edukacyjna w całej gospodarce może charakteryzować się wysokim stopniem elastyczności przepływu osób i
zasobów. Tworzenie sieci kontaktów w zakresie stosowania ekosystemu Open Badge, nawet jeśli spotyka się ona
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z oporem ze strony organizacji, które obawiają się utraty własnej marki lub wsparcia i legitymizacji
konkurencyjnych organizacji poprzez partnerstwo w ramach tej samej sieci i nie chcą dzielić się własnym knowhow, przynosi oczywiste korzyści organizacjom, ich klientom, administracji publicznej i partnerom społecznym.

W tworzeniu i funkcjonowaniu sieci istnieje wiele różnych celów i rozwiązań. Możemy dostrzec różnice w
zależności od tego, jakie udogodnienia i w jakim celu. Mogą one obejmować:

•

sieć terytorialna,

•

sieci współpracy,

•

usługi sieciowe,

•

sieć oddziałów

•

sieci celowe

•

sieci edukacyjne,

•

sieć partnerow projektu itp.

W praktyce mogą mieć miejsce przypadki, w których sieć posiada cechy więcej niż jednego rodzaju. Zdarza się
również, że sieci ewoluują i ostatecznie przekształcają się w inne sieci. W każdym przypadku liczba Open Badge
wydawanych w ramach sieci będzie wzrastać.

4.4 Tworzenie nowych modeli biznesowych / wspieranie innowacji w
przedsiębiorstwach
Pracodawcy wdrażający system Open Badge stanowią bodziec do ciągłego podnoszenia kwalifikacji swoich
pracowników. Rozwój osobisty może zostać wzmocniony poprzez zdobycie różnych Open Badge za osiągnięcia
zawodowe i poza-zawodowe. Ponadto, system Open Badge może być wykorzystywany do promocji firmy,
budowania i prezentowania jej obecnego poziomu potencjału intelektualnego. Rozpowszechnianie Open Badges
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pozwala również organizacjom na tworzenie nowych modeli biznesowych. Można tego dokonać poprzez
zwiększenie obecności firmy w przestrzeni wirtualnej, zwłaszcza w miejscu, w którym spotykają się pracodawcy,
pracownicy i inne zainteresowane strony z danego sektora, w którym działa organizacja.
Korzystanie z Open Badge może nie tylko zyskać uznanie wśród pracowników, ale może również zwiększyć
konkurencyjność rynkową firmy. Każda wydana przez firmę odznaka daje nowe możliwości pozyskiwania
klientów i tworzenia nowych powiązań pomiędzy firmą a jej potencjalnymi klientami i przyszłymi
współpracownikami. Co ważne, mechanizm ten działa nawet jeśli pracownik zmienia pracę. Związek pomiędzy
umiejętnościami zawodowymi potwierdzonymi przez pracodawcę przy użyciu Open Badges działa na korzyść
zawsze i wszędzie, gdy pracownik korzysta z odznak. Pomaga to budować dobrą reputację biznesową i
pozyskiwać nowych potencjalnych klientów.

5. Open Badge w szkolnictwie wyższym
5.1 Odznaki cyfrowe i kształcenie w szkolnictwie wyższym
Niektóre uniwersytety są jednostkami publicznymi, choć mają szczególny status i specjalny cel. Celem ich
dzialaności jest nauczanie, dlatego też korzystanie z Open Badge w szkolnictwie wyższym jest omówione w
osobnym rozdziale.
Uniwersytety mogą korzystać z Open Badge w następujący sposób:
•

Uznawanie umiejętności nabytych przed rozpoczęciem nauki (uniwersytety, które chcą określić ilościowo
umiejętności danej osoby przed podjęciem stanowiska lub kursu),

•

Proces oceny i motywacja uczących się i studentów,

•

Uznawanie wyników nieformalnych programów nauczania (nieformalne/sektorowe grupy, które nie wydają
formalnych kwalifikacji, ale prowadzą programy poszerzające wiedze/umiejętności),
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•

Rozpoznawanie bardzo małych części osiągnięć edukacyjnych (mikro certyfikacja,"nanodyplomy").

•

Uznawanie pozaszkolnego zaangażowania uczniów, zajęć w ramach Związku Studentów, grup
zainteresowania itp.

•

Tworzenie ścieżek kariery zawodowej dla pracowników.

Uniwersytety mogą wykorzystywać Open Badge nie tylko w celu uznawania osiągnięć w nauce dla studentów,
profesorów czy tworzenia ścieżek kariery zawodowej dla swoich pracowników. Uczelnie wyższe mogłyby
otrzymać otwarte odznaki, które uznawałyby jakość nauczania, przyjazne dla studentów środowisko lub inne
cechy szczególne.

Stosowanie w szkolnictwie wyższym Open Badge nie jest tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. "Identyfikatory w
szkolnictwie wyższym" nie zawsze powinny przekładać się na "odznaki zamiast stopni naukowych". Oznacza to,
że zwykła wymiana ocen na odznaki (zgodnie z tym, co zasugerowano ostatnio w Kronice Szkolnictwa Wyższego)
może poprawić wyniki i zwiększyć przejrzystość dowodów na ich uzyskanie.15 Wielu innowatorów edukacyjnych
przewiduje jednak znacznie ambitniejszą rolę dla odznak. Wykorzystują oni Open Badge, aby pomóc
zmotywować uczniów, dać im informacje zwrotne i śledzić ich postępy. Niektóre z nich stosują odznaki
przyznawane przez rówieśników, aby rozpoznawać ulotne społeczne formy uczenia się, mają kluczowe znaczenie
w sieciach osobistych i zawodowych. Niektóre z nich używają odznak do przekształcania całych ekosystemów
uczenia się lub nawet tworzenia zupełnie nowych.16

Dobrym przykładem prób wdrożenia Open Bades do systemu ewaluacji i oceny wiedzy, umiejętności i
osobistych osiągnięć studentów jest przykład Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis. Jeden z kursów
(Sustainable Agriculture and Food Systems Major) posiada system odznak, który wspiera ocenę wiedzy
i umiejętności studentów (rys. 3).

15

Jeffrey R. Young, “Grades Out, Badges In,” The Chronicle of Higher Education, October 14, 2012, available from
http://chronicle.com/article/Grades-Out-Badges-In/135056/ (20.06.2016).
16
Daniel T. Hickey, Recognizing, Supporting, and Attracting Adult Learners with Digital Badges, aviable here:
http://evolllution.com/opinions/recognizing-supporting-and-attracting-adult-learners-with-digital-badges/#_ftn4,
(23.06.2015)
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Rys. 3. Przykład odznak w szkolnictwie wyższym, Uniwersytet Kalifornijski, Davis.

5.2 Uznawanie uczenia się i oceniania za pomocą Open Badges
Odznaki otwarte różnią się od bardziej podstawowych nawet cyfrowych odznak tym, że pozwalają zarabiającemu
na prezentowanie, weryfikowanie i komunikowanie swoich umiejętności, zainteresowań i osiągnięć w szerokiej
gamie systemów nauczania. Odznaki cyfrowe oferują nowe sposoby rozpoznawania i wspierania nauki. Oznacza
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to, że oferują one również nowe sposoby przyciągania studentów. Open Badges, jeśli są odpowiednio stosowane,
zawierają i przedstawiają niezbite dowody uczenia się i zdobywania wiedzy17.
Open Badges oferują instytucjom oferującym edukacje formalna władzę i szansę. Widzimy już, jak instytucje
szkolnictwa wyższego przyjmują odznaki, które uzupełniają transkrypty z dowodami działań i osiągnięć
pozaszkolnych, pozwalają uznać uczenie się pozaformalne, dają profesorom elastyczność w zakresie zdobywania
dodatkowej wiedzy, dostosowują programy do kompetencji i umiejętności związanych z pracą oraz dają
studentom możliwość tworzenia własnych ścieżek kariery zawodowej18.
Oprócz sumatywnych ocen uczenia się pozaformalnego, odznaki mogą być również powiązane z praktykami
oceny kształtującej, które dostarczają wskazówek i informacji zwrotnych. Open Badges mogą również
funkcjonować jako forma oceny, które kształtują istniejące systemy uczenia się lub umożliwiają tworzenie
nowych. Te funkcje oceny będą ze sobą współdziałać w sposób złożony. W szczególności, bardziej istotne funkcje
sumatywne mogą osłabiać zamierzone funkcje formacyjne i przekształcające19.

5.3 Wyzwania stojące przed uniwersytetami XXI wieku
Instytucje szkolnictwa wyższego stają przed wyzwaniami jak nigdy dotąd. Rodzice, studenci i ustawodawcy
kwestionują zwrot z zainwestowanego czasu i pieniędzy w wykształcenie uniwersyteckie, ponieważ wiele stopni
naukowych jest luźno związanych z zatrudnialnością po ukończeniu studiów. Pracodawcy poszukują konkretnych
umiejętności, które odpowiadałyby ich potrzebom biznesowym i często znajdują w nich braki wśród

17

Daniel T. Hickey, Recognizing, Supporting, and Attracting Adult Learners with Digital Badges, aviable here:
http://evolllution.com/opinions/recognizing-supporting-and-attracting-adult-learners-with-digital-badges/#_ftn4,
(23.06.2015)
18
Sheryl Grant, “Questions about badges in higher ed,” HASTAC, October 5, 2012. Accessed from
http://hastac.org/blogs/slgrant/2012/10/05/asking-questions-about-badges-higher-ed
19
Daniel Hickey, “Intended Purposes Versus Actual Functions of Digital Badges,” Re-Mediating Assessment, September
9, 2012, available from http://remediatingassessment.blogspot.com/2012/09/intended-purposes-versus-actual.html
(20.06.2016)
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absolwentów uczelni wyższych. Jednocześnie dostawcy usług edukacji internetowej zalewają rynek wygodną,
dostępną, tańszą, a nawet bezpłatną ofertą kursów.20
Niektórzy dostawcy usług edukacji online to tradycyjne szkoły wyższe, które starają się zainteresować studentów
wygodniejszym uczeniem się i doskonaleniem swoich umiejętności. Uczenie się, umiejętności i wiedza wykraczają
daleko poza to, co jest przedstawione w planie studiów dla wielu nietradycyjnych studentów (którzy obecnie
stanowią większość wszystkich studentów zapisujących się na studia).21

6. Open Badges dla organizacji pozarządowych
Organizacje pozarządowe (NGOs) nazywane są niekiedy trzecim sektorem, obok sektora publicznego
(rządowego, administracji publicznej) i rynkowego (przedsiębiorstwa). Organizacje pozarządowe - w
przeciwieństwie do władz publicznych, ale jako przedsiębiorstwa - są organizacjami prywatnymi i są tworzone z
inicjatywy ich założycieli (osoby fizyczne). Jednak w przeciwieństwie do przedsiębiorstw i tak jak władze
publiczne, organizacje pozarządowe działające w interesie publicznym, a nie prywatnym.
Co do NGOs można używać również następujących określeń:
•

organizacje nienastawione na zysk (non-profit) - oznacza to, że podmioty te nie są nastawione na osiąganie
zysku, co nie wyklucza prowadzenia działalności gospodarczej, z tym że zyski z jej realizacji muszą być
przeznaczane na cele statutowe organizacji;

•

Organizacje wolontariackie - a tym samym organizacje korzystające z działalności wolontariuszy;

•

Organizacje społeczne - termin ten podkreśla ich prospołeczny charakter, czyli działania na rzecz dobra
publicznego. Ich działalność jest najbardziej widoczna w takich dziedzinach jak opieka zdrowotna, pomoc
społeczna, edukacja (w tym edukacja środowiskowa).

20
21

http://www.pearsoned.com/wp-content/uploads/Open-Badges-for-Higher-Education.pdf (22.09.2016).
http://www.pearsoned.com/wp-content/uploads/Open-Badges-for-Higher-Education.pdf (22.09.2016).
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Poniżej przedstawiono przykłady wykorzystania identyfikatorów otwartych w tych obszarach.

6.1 Grupy lokalne mogą korzystać z Open Badge
Stosowanie Open Badge prowadzi do decentralizacji walidacji i uznawania kompetencji zawodowych. Być może
jest to pierwsze skuteczne narzędzie dla pozaformalnych, otwartych i uznawanych osiągnięć edukacyjnych.
Metoda ta jest szczególnie przydatna w kontekście rozwoju lokalnego środowiska edukacyjnego i jest szczególnie
przydatna organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom i grupom nieformalnym. Odchodząc od zasady, że
potwierdzanie kompetencji i umiejętności jest domeną formalnych instytucji edukacyjnych i stowarzyszeń
zawodowych, uzyskujemy możliwość certyfikowania wiedzy i umiejętności lokalnych (np. organizacją
pozarządową, stowarzyszeniem, grupą ekologiczną, samorządem lokalnym, "inteligentnym miastem" itp.).
Ponadto, certyfikacja "mniejszych" efektów uczenia się i ich wizualizacja w postaci "odznak" ułatwia
dopasowanie poszukiwanego profilu kompetencji pracowników do specyficznych wymagań konkretnej, często
kłopotliwej pracy, ale jest dostępna w mniejszych, lokalnych firmach. Wraz z rozwojem technologii i
infrastruktury Open Badges istnieje potrzeba świadczenia usług doradczych dla lokalnych i indywidualnych
środowisk edukacyjnych - środowiska doradztwa zawodowego.

6.2 Organizacje charytatywne
Organizacje charytatywne, stowarzyszenia i fundacje mogą wykorzystywać Open Badge do mierzenia wyników
swojej pracy i wykorzystywania tych dowodów do pozyskiwania nowych funduszy lub promowania swojej
działalności. Dodatkową korzyścią wynikającą z używania Open Badge przez takie organizacje jest niski koszt
wydawania odznak i bardzo prosty sposób ich rozpowszechniania.
Open Badge wydają się być doskonałym narzędziem przygotowania uchodźców do życia w nowym kraju. Oprócz
możliwości przekazywania ważnych informacji podczas szkoleń, wydawanie odznak adaptacyjnych powinno
motywować i zachęcać uchodźców do większej integracji w nowym miejscu.
Może być szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy Open Badge potwierdzone wieloma osiągnięciami nie muszą
być znakami o zasięgu globalnym lub krajowym, lecz jedynie lokalnym. Wydawanie odznak przez lokalne
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nieformalne grupy lub władze samorządowe pozwala na głębokie zakorzenienie w lokalnej świadomości. Jest to
doskonały sposób na integrację lokalnego środowiska, podnoszenie świadomości lokalnych problemów i
sposobów ich rozwiązywania.

6.3. Partnerstwa publiczno-prywatne
Nie istnieje jedna powszechnie akceptowana definicja partnerstwa publiczno-prywatnego. Jedna z definicji
mówi, że partnerstwo publiczno-prywatne jest "długoterminową umową pomiędzy podmiotem prywatnym a
podmiotem rządowym, polegającą na dostarczaniu dóbr lub usług publicznych, w ramach której podmiot
prywatny ponosi znaczne ryzyko i odpowiedzialność za zarządzanie, a wynagrodzenie jest powiązane z
wynikami"22.
Jednym z dobrych przykładów partnerstwa publiczno-prywatnego związanego z Open Badge jest chicagowskie
lato nauki. W 2013 roku miasto Chicago, pierwsze na świecie, zastosowało Open Badge w ogólnomiejskiej strefie
nauki, zwanej Chicago Summer of Learning. W inicjatywie wzięły udział 143 organizacje, głównie młodzieżowe,
które opracowały wspólny system przyznawania Open Badge na różne działania promowane przez te organizacje.
Liczba uczestników pierwszej edycji wyniosła 168 tys. osób. Dziś inicjatywa ta nosi nazwę City of Chicago Learning
(CCOL) i jest kamieniem milowym, którego celem jest uczynienie wielkomiejskiego miasta wyjątkowym miejscem
dla różnych możliwości bezpłatnego uczenia się. Jednym z celów jest przełamanie barier pomiędzy edukacją
szkolną a pozaszkolną, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, odkrywanie bogactwa zasobów edukacyjnych
miasta. Młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach nauk ścisłych, inżynierii i techniki, nauk
humanistycznych, matematyki i sztuki. Uważa się, że zaletą CCOL jest możliwość uczenia się przez uczniów poza
programem nauczania oraz rozwijania umiejętności praktycznych i społecznych, które nie są mierzone
standardowymi testami szkolnymi i nie znajdują odzwierciedlenia w szkolnych i uniwersyteckich certyfikatach i
dyplomach. Technologia Open Badge może potwierdzić i uwierzytelnić te pozaszkolne osiągnięcia, a wiele szkół,
które przystąpiły do programu, bierze je pod uwagę przy ocenie postępów uczniów. Liczba organizacji
ekologicznych, które przyznają nagrody Open Badges w programie miasta Chicago wynosi obecnie około tysiąca,
22

https://pppknowledgelab.org/ppp-cycle/what-ppp (20-.07.2016).
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a Uniwersytet DePaul w Chicago planuje skierować zdobytą nagrodą Open Badges na proces rekrutacji do
uniwersytetu. Dallas23, Los Angeles, Columbus, Pittsburgh i Waszyngton wprowadziły własne systemy odznak,
zanim wyniki doświadczeń związanych z oznaczaniem w Chicago zostały w pełni przeanalizowane24.

7. Wnioski
7.1 Dlaczego Open Badges mają znaczenie dla organizacji?
Pracodawcy poszukują pracowników o określonych i dobrze uznanych umiejętnościach, doświadczeniu i
referencjach. Czy oznacza to, że potrzebują oni kwalifikacji formalnej? W rzeczywistości wielu pracodawców
uważa, że został zakółcony związek między umiejętnościami, których potrzebują od swoich pracowników, a
umiejętnościami, które są dostarczane przez instytucje kształcenia formalnego. Nawet jeśli potrzeby i potencjal
pracownika do siebie dopasowane, pracodawcy mają trudności ze sprawdzeniem, czy test konkretnej
umiejętności i wiedzy w środowisku pracy będzie pomyślny. W związku z tym widzimy obecnie modele szkoleń
skoncentrowane na uczących się, w których nacisk kładziemy bardziej na to, jak uczyć się w połączeniu z
uznawaniem umiejętności i kompetencji. Oznacza to bardziej zindywidualizowany, oparty na kompetencjach
model. Nie chodzi o to, kiedy i gdzie uczęszczałeś do szkoły, a więcej o to, co wiesz tu i teraz25.
Pracodawcy mają trudności z sprawdzeniem, czy nie mają specyficznych umiejętności i wiedzy. Widzimy zatem,
że modele szkolenia skoncentrowane na uczących się, skupiają się bardziej na tym, jak uczyć się w połączeniu z
uznawaniem umiejętności i kompetencji, niż na upływie czasu spędzonego na kursie. Nowe modele oparte na
kompetencjach mają kluczowe zalety, ponieważ można je w dużym stopniu zindywidualizować i dostosować do
konkretnego pakietu wymagań w zakresie umiejętności. Te nowe modele uczenia się nadają się do modułowych
projektów skoncentrowanych na kształceniu, w których można zastosować wiele ścieżek uczenia się. Mogą one
obejmować krótkie kursy, doświadczenia w pracy, zadania i projekty. Mogą one obejmować bardziej
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http://catalyst-chicago.org/2013/07/summer-learning-earn-digital-badges [11.05.2016].
Cities of Learning: http://citiesoflearning.org ()10.06.2016).
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umiejętności miękkie, takie jak nabywanie doświadczenia w środowisku międzynarodowym wielokulturowym,
umiejętność współpracy, rozwiązywania problemów i uczenia się. W świecie cyfrowym i szybko zmieniającym
się, uwierzytelnianie w formie papierowej ma mniejszy sens. Dyplom lub stopień zawodowy ulega deprecjacji
pod względem wartości i znaczenia w czasie. Wiele umiejętności wymaga ciągłego doskonalenia, uznawanych
przez ustawiczne programy kształcenia zawodowego26.
Aby stworzyć te nowe modele uczenia się i nowe modele zarządzania kompetencjami w organizacji,
potrzebujemy dzisiaj naprawdę nowego, specyficznego standardu walidacji umiejętności i osiągnięć ludzi. Open
Badges wydają się być odpowiednim kandydatem do tej roli. Są proste, mają dobrą i łatwą do sprawdzenia jakość.
Korzystanie z Open Badges jest bardziej efektywne pod względem dostaw i zarządzania. Stanowią one dowód na
to, że dana osoba posiada szczególne umiejętności, co jest jedną z najważniejszych rzeczy dla pracodawców.
Każdy może wystawić Open Badge: pracodawcy, instytucje, a nawet rówieśnicy z twojej społeczności, jeśli tak
właśnie skonstruujesz swój system. Pracodawcy mogą wykorzystywać zweryfikowane identyfikatory oparte na
umiejętnościach w celu identyfikacji odpowiednich nowych pracowników i zajmowania się kwestią rozwoju
personelu. Uczniowie mogą je pokazać pracodawcom, aby pokazać im swoje możliwości. Odznaki nie są takie
same jak wklejenie na LinkedIn nieistotnego dyplomu zdobytego 20 lat temu. Mogą one zawierać daty ważności.
Musisz być na bieżąco i weryfikowalny27.

7.2 Jak rozwija się otwarty ekosystem Open Badge?
Po zaledwie kilka lat po zakończeniu konkursu HASTAC można liczyć na ponad 14 tysięcy większych organizacji
na całym świecie, wydając niezależnie Open Badges (np. NASA, Samsung, Microsoft Educator Network, IBMCA,
YMCA z Nowego Jorku, Michigan State University, Peer to Peer University). Istnieje ponad 20 dużych
innowacyjnych platform internetowych, które wspierają publikację i rozpowszechnianie Open Identifiers Badge
(np. Youtopia, Makewaves, OpenBadgeFactory, OpenBadgeFactory, Open BadgeKit, BadgeKit, BadgeCulture,
P2PU Badges, WP Badger i inne). W ten sposób istnieje możliwość stworzenia środowiska społeczności i
26

OPEN BADGES Competency Credentials For A Digital World,
https://www.totaralms.com/sites/default/files/resources/open_badges_guide_totara.pdf (30.07.2016).
27
OPEN BADGES Competency Credentials For A Digital World,
https://www.totaralms.com/sites/default/files/resources/open_badges_guide_totara.pdf (30.07.2016).
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technologii w celu osiągnięcia nowej jakości edukacji pozaformalnej, otwartej walidacji osiągnięć edukacyjnych i
zawodowych.
Obecnie na całym świecie realizowanych jest wiele projektów z użyciem Open Badge, cyfrowych oraz mikrocertyfikatów edukacyjnych. Open Badges bardzo dynamicznie rozwijają się w Stanach Zjednoczonych i Australii,
a także w Wielkiej Brytanii. Jest to jednak nowa koncepcja, która wymaga szerokiej kampanii upowszechniającej.
Jednym z najważniejszych projektów pełniących tę rolę w projekcie europejskim jest "Open Badge Network" w
ramach programu ERASMUS +, nr 2014-1-DE01-KA200-000675. Liderem projektu jest Beuth-Hochschule für
Technik (Niemcy), pozostałymi członkami konsorcjum są: Cambridge Professional Development Ltd (Wielka
Brytania), EDEN (Wielka Brytania/Węgry), Dienst Uitvoering Onderwijs (Holandia), Digitalme (Wielka Brytania),
ARTES (Włochy) Instytut Technologii Eksploatacji - PIB (Polska). Partnerem wspierającym stowarzyszonym jest
Uniwersytet Nauk Stosowanych i Sztuki Południowej Szwajcarii (SUPSI). Projekt realizowany był od września 2014
roku do sierpnia 2017 roku. Uważamy że nasz projekt jest ważną inicjatywa dla rozpowszechniania nowoczesnych
rozwiązań technologicznych i Open Badge.
Open Badge wychodzi na przeciw wielu aktualnym problemom w edukacji, pozwalają na udokumentowanie
wszelkich umiejętności zdobytych w trakcie nauki przez całe życie, w tym również tych nabytych poza szkołą. Dziś
jest to niezwykle potrzebne. Bez ciągłego doskonalenia naszych umiejętności nie mamy szans pozostać
konkurencyjnymi w erze szybkiego rozwoju technologicznego, a tym samym środowiska pracy w miarę jego
ciągłych zmian.

7.3. Jakie są potencjalne wyzwania dla organizacji?
Szerokie grono społeczności Open Badges rozrosło się wokół wielu portali – forów i blogów poświęconych
rozwojowi koncepcji Open Badge i możliwości jej zastosowania. Wraz z adwokatami, krytycy poddają w
wątpliwość użycie Open Badges. Duża część krytyki dotyczy wewnętrznej motywacji, która jest wyczerpana
poprzez użycie odznak jako kontrolnej formy zewnętrznej motywacji: jeśli uczący się czują się kontrolowani przez
Open Badge, może to wywołać niepożądaną reakcję. Z punktu widzenia organizacji, kluczowe jest pytanie, czy
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konieczny jest inny system opisu osiagniec uczenia się dla pracowników? Czy byłoby to opłacalne? Czy
rzeczywiście poprawiłoby to funkcjonowanie firmy?
Dobry przykład ilustrujący pytania, które znaleźliśmy na jednym z naszych seminariów OBN w Polsce.
Przedstawiamy przykład Anny, 40-letniej inżynier z Polski:
Kiedy rozpoczęłam dyskusję na temat wprowadzenia Open Badges w firmie, w której pracowałam,
pierwsze pytania dotyczyły pieniędzy. Jest rzeczą oczywistą, że stworzenie i wdrożenie każdego nowego
systemu pociąga za sobą koszty i zaangażowanie zasobów ludzkich. Z tego powodu menedżerowie muszą
ocenić, czy nakłady są warte inwestycji. Pytania, które potem postawiono, dotyczyły tego, jaki rodzaj
uczenia się można opisać przy pomocy Open Badges i jak będzie to korzystne dla firmy. Ponieważ nasza
firma jest innowacyjną, zajmującą się badaniami i rozwojem, większość jej pracowników posiada bardzo
specyficzne umiejętności. Prowadząc prace badawcze lub projektowe, uczą się ustawicznie. Zdolność do
uchwycenia całego ich uczenia się wydawała się atrakcyjna. Dałoby to możliwość łączenia
intelektualnego kapitału ludzkiego różnych działów firmy, a tym samym ułatwiłoby współpracę i rozwój.
Dodatkowo,

firma

posiadałaby

aktualną

bazę

danych

kompetencji,

która

mogłaby

być

prezentowana/wyświetlana na stronie internetowej jako element marketingowy. Tutaj pojawił się
kolejny problem. W jaki sposób można opisać najnowsze umiejętności i osiągnięcia zdobyte w trakcie
prac B+R? Odpowiedź była taka, że jedyną osobą posiadającą tę wiedzę był sam inżynier. Fakt ten
pociągał za sobą szereg dalszych pytań. Czy miałoby to znaczenie, gdyby pracownicy tworzyli Open Badge
dla własnych umiejętności i osiągnięć? Czy mając na uwadze cel i czas, czy byłyby do tego zmotywowane?
Czy koncepcja "odznak harcerzy" zasługuje na odwołanie się do inżynierów i innowatorów?

Kolejnym wyzwaniem dla Open Badges była otwartość i możliwość przenoszenia - możliwość umieszczenia ich w
dowolnym miejscu w Internecie, aby zaprezentować je grupie potencjalnych odbiorców. Z perspektywy osób
poszukujących nowych możliwości pracy, wydawało się to niewątpliwie korzystne. Z perspektywy pracodawcy
pojawiło się jednak ryzyko utraty wysoko wykwalifikowanych specjalistów, których profile będą poszukiwane
przez firmy konkurencyjne.
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Wszystko to prowadzi nas do refleksji, że system odznak musi odzwierciedlać charakter firmy, jej strukturę
organizacyjną, priorytety (wartości), aby stanowić atut. Projektowanie logiki systemu stanowi wyzwanie dla osób,
które chcą korzystać z systemu Open Badges w swoich firmach. Grupa robocza Badge Alliance stworzyła bardzo
przydatny instrument, szablon Badge System Design. Dokładnie wymienia on wszystkie elementy, które należy
wziąć pod uwagę na etapie planowania, takie jak kto jest odpowiedzialny za zawartość identyfikatora (jego
spójność w całym systemie a poszczególne identyfikatory - kategoria, cel, opis, kryteria, dowody, sposoby oceny,
czas na zdobycie odznaki, poziomy, odniesienie do innych norm), wdrożenie techniczne (technologia wydawania,
projekt wizualny).
Dobrze zaprojektowany system Open Badges, zaprezentowany w studium przypadku Erin Knight i Carla Casilli
(2012, Game Changers: Education and IT), który koncentrował się na szkoleniach dla programistów
internetowych i bezpłatnych kursach partnerskiego uczenia się oferowanych przez Peer 2 Peer University (P2PU).
Zaprojektowaliśmy projekt pilotażowy składający się z czternastu odznak, w tym z odznak o
umiejętnościach technicznych, takich jak JavaScript, odznak wartości, takich jak Accessibility, odznaki
społeczne takie jak Good Collaborator oraz odznaki partycypacyjne, takie jak Active Responder i Peer
Editor. 2. Celem projektu było wykorzystanie odznak do uchwycenia umiejętności twardych i miękkich,
które są ważne dla twórców stron internetowych, a także promowanie zachowania pro-społecznego.
Wdrożyliśmy również różne sposoby oceny, które odzwierciedlały naturę społeczności lokalnej i
doświadczenia w uczeniu się. Wszystkie twarde umiejętności zostały ocenione na podstawie wyzwań,
które pozwoliły uczniom zagłębić się w technologię lub umożliwiły im korzystanie z istniejącej pracy, a
praca nadesłana została oceniona albo na podstawie umiejętności podstawowych, albo na podstawie
oceny "guru" lub "hasthed-badge" ocenianego na poziomie eksperta. Ocena wzajemna była krytyczną
częścią projektu pilotażowego, ponieważ P2PU jest zbudowany w oparciu o partnerskie uczenie się i
ponieważ rozwój sieci jest tak ważną dyscypliną społeczną. Odznaki zostały również zbudowane wokół
interakcji peer-to-peer i były przyznawane bezpośrednio od jednego partnera do drugiego. Odznaki
uczestnictwa były oparte na ocenie ukrytej i logice śledzenia danych wbudowanej w środowisko nauki.
Podczas gdy liczebność próby była niewielka ze względu na ograniczenia wynikające z cykli kursów,
projekt pilotażowy dał solidną podstawę do udowodnienia możliwości wprowadzenia Open Badge i
podejścia do oceny. Uczniowie polubili doświadczenie i zgłaszali w uwagach, że aktywnie szukają
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konkretnych możliwości uczenia się w celu zdobycia odznak, a także uczenie się poprzez proces wzajemnej
oceny (jedynym ich głównym zarzutem było to, że chcieli mieć szanse zdobyć więcej odznak).
Wykorzystywali również odznaki do znalezienia mentorów i lepszego zrozumienia ich roli w społeczności".

Pilotaż odzwierciedlał naturę rozwoju sieci - dyscypliny społecznej zanurzonej w technologii. Dzięki temu logika
przyznawania identyfikatorów stała się znacząca, a zatem program pilotażowy otrzymał pozytywne opinie i
potwierdził poprawność założeń zawartych w Open Badge.
Wydaje się, że stosowanie systemu Open Badge zależy od profilu firmy i jej pracowników. W każdej organizacji
musi ona jednak zostać dostosowana w taki sposób, aby była zgodna z celami i charakterem przedsiębiorstwa,
jak pokazał przykład cytowanego badania pilotażowego. Podsumowując, ostatnie pytania dotyczą tego, w jakich
sektorach systemy Open Badge mogą pasować najlepiej? Jaki profil kompetencji pracowników najbardziej
skorzystałby z Open Badges? Co więcej, w jakich krajach kultura organizacyjna i rynek pracy lepiej pasuje do
wdrażania Otwartych Identyfikatorów?
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